
 

 

Możliwości finansowania ze środków europejskich  
w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 

 
 

I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój – „Szybka Ścieżka". 

 

Warunki brzegowe:  
Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano 
realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, a także czy 
zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do 
kategorii: badań przemysłowych albo prac rozwojowych**. Przedmiotem projektu musi być 
rozwiązanie wpisujące się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. 
 
Wyniki prac badawczo-rozwojowych powinny prowadzić do wdrożenia w ramach działalności 
gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę lub wdrożenia w ramach działalności innego 
przedsiębiorcy na podstawie umowy sprzedaży/ udzielonej licencji. 
 
Wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia następuje w ciągu 60 dni od ostatniego dnia miesiąca 
(etapu), w którym złożono projekt. 

 
Beneficjenci: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
Poziom wsparcia: 
  

Status 
przedsiębiorstwa 

max. pomoc  
na badania 

przemysłowe 

max. pomoc  
na prace rozwojowe 

przy spełnieniu 
dodatkowych 

warunków 
mikro i małe 70% 45% + 15 % 
średnie 60% 35 % 

 
Ograniczenia finansowe: 

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 2 mln PLN 
• Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 20 mln EUR w przypadku, 

gdy wartość badań przemysłowych przekracza połowę kosztów projektu lub 15 mln 
EUR, gdy wartość ta nie przekracza polowy kosztów projektu 

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 50 min EUR. 
 

Katalog kosztów kwalifikowalnych: 
a) Wynagrodzenia pracowników badawczych, 
b) Amortyzacja/wynajem środków trwałych i WNiP, 
c) Zakup materiałów eksploatacyjnych, 
d) Podwykonawstwo badawcze, 
e) Koszty ogólne rozliczane ryczałtem w wys. 17% sumy kosztów a-c. 

 
Alokacja: 750 mln zł. 

 
Termin naboru: 4 kwietnia 2016 roku – 29 lipca 2016 roku 
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II. Poddziałanie 1.1.2 PO Inteligentny Rozwój - „Demonstrator". 
 
Warunki brzegowe:  
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace 
rozwojowe, z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może 
powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. 
 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R. rozumiana 
jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub 
udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy. 
 
Beneficjenci:  
MSP i duże przedsiębiorstwa. 
 
Poziom wsparcia: 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 2 min PLN 

• dla mikroprzedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
(60%)*, 

• dla małego przedsiębiorcy: 45% (60%)*, 
• dla średniego przedsiębiorcy: 35% (50%)*, 
• dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 25% 

(40%)* 
 
*+15%- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.z 2015 r. poz.299). 
 
Ograniczenia finansowe: 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 

• 5 mln dla MŚP 
• 20 mln zł dla pozostałych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nic może 

przekroczyć 50 mln euro. 
 
Katalog kosztów kwalifikowalnych: 

a) Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy (pracowników 
badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników 
pomocniczych), 

b) Amortyzacja/wynajem środków trwałych i WNiP. 
c) Zakup materiałów i środków eksploatacyjnych. 
d) Podwykonawstwo badawcze,  
e) Koszty ogólne rozliczane ryczałtem w wys. 17% sumy kosztów a-c. 

 
Alokacja konkurs I: 500 mln zł. 
Termin naboru I: 7 stycznia 2016 roku – 29 lutego 2016 roku;  
 
Alokacja konkurs II: 500  mln zł. 
Termin naboru konkurs II: IV kwartał 2016 – IV kwartał 2016 roku. 
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III. Działanie 2.1 PO Inteligentny Rozwój. 
 
Warunki brzegowe:  
Wsparcie obejmie tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwa poprzez inwestycje 
w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę , która służy tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. Podstawą oceny projektu będzie agenda badawcza,. którą 
przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej 
lub zmodyfikowanej w ramach projektu.  
 
Beneficjenci:  
MSP i duże przedsiębiorstwa. 
 
Poziom wsparcia: 

• w zakresie infrastruktury - zgodny z mapą pomocy regionalnej (od 25% do 70),  
• w zakresie prac rozwojowych - maksymalna intensywność dofinansowania 

wynosi:  
- 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub 

małego przedsiębiorcy, 
-  35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,  
-  25% w przypadku innego niż miro-, małe lub średnic 

przedsiębiorstwo. 
 
Ograniczenia finansowe: 
Minimalna wartość projektu - 2 mln zł kosztów kwalifikowanych.  
 
Katalog kosztów kwalifikowalnych: 

a) Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 
b) Nabycie albo wytworzenie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i 

uruchomienia, nabycie robót i materiałów budowlanych,  
c) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-

how oraz innych praw własności intelektualnej, 
d) Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i 

równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. 
 
Alokacja konkurs I: 460 mln zł. 
Termin naboru konkurs I: 1 marca 2016 roku – 29 kwietnia 2016 roku; 
 
Alokacja konkurs II: 460 mln zł. 
Termin naboru konkurs II: 1 września 2016 roku – 31 października 2016 roku.  
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IV. Poddziałanie 3.2.1 PO Inteligentny Rozwój - „Badania na rynek". 
 

Warunki brzegowe:  
Wsparcie projektów mających na celu wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub 
usług z zachowaniem preferencji dla krajowych inteligentnych specjalizacji. 
 
Beneficjenci:  
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
Poziom wsparcia: zgodny z mapą pomocy regionalnej (od 35% do 70%), 
 
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe: -35% 
kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, -45% kosztów kwalifikowalnych dla 
mikro i małych przedsiębiorców. 
 
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów 
kwalifikowalnych. 
 
Ograniczenia finansowe: 

• minimum 10 000 000 PLN kosztów kwalifikowalnych,  
• maksimum 20 000 000 PLN wnioskowanego dofinansowania, w 

tym:  
o na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,  
o na usługi doradcze: 500 000 zł. 

 
Katalog kosztów kwalifikowalnych: 

a) Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności 
nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,  

b) Nabycie albo wytworzenie środków trwałych,  
c) Nabycie robót i materiałów budowlanych, 
d) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej,  
e) Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu,  
f) Badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupione lub 

użytkowane na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach 
pełnej konkurencji oraz usługi doradcze i usługi równorzędne,  

g) Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone 
bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. 

 
Alokacja: 800 mln zł. 
 
Termin naboru: 1 czerwca 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku. 
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V. Działanie 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój - „Kredyt na innowacje technologiczne". 
 
Warunki brzegowe:  
Projekt powinien służyć wdrożeniu nowych technologii, a w konsekwencji podniesieniu 
konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym. Dofinansowanie może być 
przeznaczone na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, własnych lub zakupionych i 
związane z tym wydatki - m.in. zakup nieruchomości, nabycie lub wytworzenie środków 
trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-
how. 
 
W procesie wymaga się pośrednictwa banku komercyjnego i badana jest zdolność kredytowa 
wnioskodawcy. 
 
Beneficjenci:  
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
Poziom wsparcia: zgodny z mapą pomocy regionalnej (od 35% do 70%). 
 
Ograniczenia finansowe: 

• Maksimum 50 000 000 PLN wartości wydatków kwalifikowalnych,  
• Minimum 75% finansowania ze strony banku komercyjnego, minimum 25% wkładu 

własnego, 
• Dofinansowanie wypłacane w formie premii technologicznej obniżającej zobowiązania 

względem banku. 
 
Katalog kosztów kwalifikowalnych: 
 
a) zakup nieruchomości,  
b) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, 
c) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli 

lub ich części, 
d) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how. 
 
Alokacja konkurs I: 303 mln zł. 
Termin naboru I: 7 grudnia 2015 r. – 20 stycznia 2016 roku 
 
Alokacja konkurs II: 303 mln zł. 
Termin naboru II: lipiec 2016 – sierpień 2016 
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VI.    Regionalne Programy Operacyjne. 
 
Warunki brzegowe: 

projekty badawczo-rozwojowe,  
projekty wdrażający wyniki prac B+R,  
projekty inwestycyjne. 
 

Beneficjenci:  
głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
Poziom wsparcia: 

• 60 - 80% przy projektach badawczo-rozwojowych, 
• 35 - 70% przy projektach wdrażających wyniki prac B+R oraz przy inwestycyjnych. 

 
Katalog kosztów kwalifikowalnych: 

• zakup / wynajem / dzierżawa środków trwałych, 
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how,  
• zakup materiałów i środków eksploatacyjnych. 

 
Alokacja: kilkanaście mld zł. 
 
Terminy najbliższych naborów: 

• RPO Województwa Lubelskiego-Działanie 1.2. Badania celowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
o 31 grudnia 2015 roku – 18 lutego 2016 roku. 

• RPO Województwa Łódzkiego: Poddziałanie 1.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw  
o 15 lutego 2016 roku – 25 lutego 2016 roku. 

• RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Działanie 1.2.1. Wsparcie procesów 

badawczo-rozwojowych  
o I kwartał 2016 roku. 

• RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości  
o I kwartał 2016 roku. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
**Definicje: 

1. Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować 
budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii 
pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii 
generycznych. 

 
2. Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i 
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe 
definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować 
opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem 
jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze 
określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, 
w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów 
komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył 011 jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace 
rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów 
wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku. nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń 
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